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 چكيده   

از آن بـه ميلياردهـا و دههـا نفـر      رود و زيان مالي و تلفات ناشي هاي سرزمين ما به هدر مي ميليارد متر مكعب سيالب رودخانه 50ساالنه افزون بر  
درصد پهنه سرزمين ما با كمبود آب روبرو است. مردمان مناطق خشك و نيمه خشك به منظـور   90گردد. اين در حالي است كه نزديك به  بالغ مي

د. مردمـان هوشـمند منـاطق    ها استفاده كننـ  تامين آب مورد نياز خود براي مصارف كشاورزي، شرب و خانگي مجبور هستند از آب حاصل از بارش
هـا و   انـد. تنهـا منبـع آب قابـل دسـترس بـراي آبيـاري، سـيالب         خشك و نيمه خشك از ساليان دراز خود را با محيط سخت و خشن سازگار كرده

آبياري سـيالبي كـه   اند. پيشينه  شان انتخاب كرده باشد. اين مردمان پخش سيالب و آبياري سيالبي را به عنوان اساس زندگي هاي موقتي مي جريان
گـردد   مي ها و پيش از اختراع كاريز بر باشد، به زمان ورود آريايي ها مي پيامد آن در بسياري از مناطق، عالوه بر آبياري مزارع، تغذيه مصنوعي آبخوان

جا و به هنگـام سـيل اسـت. يـك      هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر ، فارس و خراسان نمودي از كاربري به ). زراعت سيالبي در استان1374(كوثر، 
 9هزار هكتـار وسـعت داشـته و شـامل      70شود. اين دشت  نمونه مهم از زراعت سيالبي در دشت ايزدخواست زرين دشت در جنوب ايران يافت مي

 4-3ي منطقه باشد. شيب عموم مي Clay loamتا  Sandy clay loamباشد. بافت خاك  هزار هكتار زراعت سيالبي مي 40روستاست كه داراي 
هـاي نخـل خـود سـود      باشد. برزگران هوشمند اين منطقه طي ساليان دراز از سيالب به نحو مطلوب براي آبياري گندم و جـو و بـاغ   در ده هزار مي

گنـدم و جـو و بـاغ     اند و مـزارع  هاي فصلي كرده ها و مسيل هاي سنتي و تاء بستن (روبن) اقدام به انحراف سيالب از رودخانه اند. آنها به شيوه جسته
كننـد. در پـاييز بعـد از     هـا را سـيراب مـي    آورند و با استفاده از سيالب خاك حوضـچه  هاي بسيار پهناور در مي هاي نخل خود را به صورت حوضچه

نگين برداشـت جـو و   كننـد. ميـا   بار ديسك زدن بستر بذر و گياه را ايجاد كرده و اقدام به كاشت جو و گندم مـي  پاشيدن بذر روي زمين تنها با يك
اي  دسـت بـا صـورت درياچـه     باشد. در دشت مذكور سيالب به صورت دشت مال منطقه را سيراب و آب اضافي در پايين تن مي 5/2گندم در هكتار 

  سازگار، تغذيـه ها با گونه هاي مناسب و  ها روي خطوط تراز، شخم عميق، برافراشتن بادشكن گردد. قرار دادن مرز پاييني حوضچه عظيم انباشته مي
 بخشد.    كوش را بهبود مي ها، ساختن آب انبار و آبشخور در مزارع، شرايط زندگي اين كشاورزان سخت مصنوعي آبخوان

  استان فارس اء بستن (روبن)، دشت ايزد خواست،: زراعت سيالبي، تهاي كليدي واژه
 

 مقدمه
باشد. وضع كنـوني مصـرف آب كـه بايـد آنـرا       ن مشكالت جهاني خود، مشكل آب ميجامعه امروز و فرداي بشري مواجه با يكي از دشوارتري    

 مصرف نادرست خواند به مديريت انديشيده و ماهرانه نياز دارد تا از مشكالت اجتماعي و زيست محيطي ناشي از آن اجتناب شود. 
انـد. اسـتفاده از سـيالب و     ع آب را بـه دسـت آورده  هاي متمـادي تكنولـوژي مناسـب تهيـه و توزيـ      مردم در گذشته به طور طبيعي و طي قرن

هـاي   هاي موقتي براي كشاورزي در مناطق خشك و نيمه خشك نشانه درك اهميت و ارزش آب براي ساكنان اين منـاطق بـوده، كـه نمونـه     جريان
هاي بسياري براي استحصال آب، گسـترش   هاي دور با لمس واقعيت خشكي به تجربه و به روش متعددي از آن گزارش شده است. ايرانيان از گذشته

 اند. اند بلكه در بسياري از موارد بر آن غلبه كرده زدايي دست يافته و نه تنها خود را با طبيعت سخت سازگار داده كشاورزي و بيابان
ها را نيز  آب دامنه  ها و روان سار، سيالبها با احداث بند اند. آنان عالوه بر قنات مردم خراسان با ايجاد بندسارها از ساليان سال با خشكي جنگيده

اي از اصول كلي بنا شـده اسـت و اهـداف     اند. گرچه تمامي بندسارها بر مبناي مجموعه براي توليد محصوالت مورد نياز خود مورد استفاده قرار داده
 ).1374خدري، ( اند عرب مشابهي دارند ولي آنها با توجه به شرايط محيطي اقدام به ايجاد بندسارهاي متفاوتي كرده

هـاي محلـي منطقـه     ها تكنيـك  اند. خوشاب آبي و با طبيعت كنار آمده مردم سيستان و بلوچستان با خوشاب و هوتكهاي خود ساليان سال با كم
 شود.  براي مهار كردن سيالب است كه در عرض بستر جريان هاي تند و متالطم از خاك ساخته مي

ري با طبيعت و مقاومت در برابر خشـكي و خشكسـالي اسـتفاده بهينـه از سـيالب در جنـوب غربـي داراب اسـت.         هاي مهم سازگا يكي از نمونه
اند، آنان از دير بـاز بـراي    اند و نان خويش را با سيالب كسب كرده خواست و مزيجان زرين دشت از ساليان سال با سيالب زيسته برزگران دشت ايزد

 اند. اند و محصولي با كميت و كيفيت باال به دست آورده سيالب بهره جستهتامين آب كشاورزي به نحو احسن از 
هاي شمال غربي  ها و حوضه آوري باران و سيالب براي كشاورزي در سراسر منطقه وسيعي از آمريكاي شمالي، در تمام كوه هاي جمع شيوه

ها را در تمـام   شوند. اين شيوه دند به شكلي وسيع اجرا ميهاي مركزي مكزيك شكوفا ش مكزيك و در سراسر تمدنهايي كه در جنوب كوهستان
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). هرچند كيفيت ناپايـدار برخـي از ايـن بناهـا اجـازه      1368بستند( ابريشمي،  كار مي نقاط خاورميانه، شمال آفريقا، چين و هند باستان نيز به
آوري آب باران تـا قـرن يـازدهم     ر مبين آن است كه جمعشناسي معاص دهد از قدمت آنها ارزيابي دقيقي صورت پذيرد، ولي شواهد باستان نمي

است. اين شيوه اوليه، زراعت در مناطق خشك و نيمه خشك را ممكن ساختند، در غير اين صورت چـه بسـا    ميالدي در همه جا متداول بوده 
 شد.  زراعت و اسكان دائمي در اين نواحي ميسر نمي

باشـد، زيـرا مطالعـات     دشت اطالعات دقيقي موجود نمـي  (روبن) در دشت ايزد خواست زرين در مورد نحوه استفاده از سيالب و بستن تاء
دهـد و ارزيـابي دقيقـي را     ها چنين چيـزي را از قـدمت آنهـا نمـي     خاصي در مورد آن انجام نگرفته است. به عالوه بناهاي سنگي و ناپايدار تاء

 داند. سال پيش از اين مربوط مي 300زيرزميني در ايران را به  هاي ) قدمت تغذيه آب1991توان به عمل آورد. كوثر، ( نمي
 

 موقعيت و اوضاع جغرافيايي
 46"و   53°  49"هـاي   كيلومتري جنوب غربي داراب واقع شده است و موقعيت آن بين طـول  90دشت يا كفه ايزدخواست زرين دشت در  
ظاهري داراي درازاي بسيار زياد نسبت به عرض آن كه خيلـي كـم اسـت،    باشد كه از لحاظ شكل  مي 28° 29"و  28° 27"و عرض هاي   °54

دشت، گلكويـه،   روستاي دوبران، شهر پير، دهنو، چاه زبر، بن 9باشد. اين دشت داراي  ). جهت آن از شمال غرب به جنوب شرق مي1باشد (نگاره مي
ي و كشاورزي ديم است، كه در كنار آن مقداري كشاورزي فاريـاب نيـز   باشد. شغل اصلي ساكنان منطقه دامپرور نصيرخاني، پنج چاه و دره شور مي

كيلـومتر آن   669كيلومتر مربع اسـت كـه از ايـن مقـدار      1399باشد. مساحت كل حوضه آبريز  ديده مي شود. كشت اصلي منطقه گندم و جو مي
 شود. تر تخمين زده ميميليم 235دهد. مقدار بارندگي در منطقه حدود  دشت، و بقيه را ارتفاعات تشكيل مي

 

 
 

 اي منطقه : عكس ماهواره1نگاره 
 
 

 شناسي منطقه زمين
نيـا   باشـد، اسـتاكلين و سـتوده    خوردگي زاگرس است كه از قديم به جديد به شرح زير مـي  شناسي اين منطقه در قسمت آرام چين از نظر زمين

)1977 .( 
زدگي در قسمت شـمال و مركـز دشـت     كه به صورت دو بيرون باشد قديمي ترين تشكيالت در اين خوضه تشكيالت هرمز مي -1

 باشد. رخنمون داشته و مربوط به كامبرين و پركامبرين زاگرس مي
باشد. و به صورت باند باريكي وجود دارد و سن آن  گروه بنگستان كه تشكيالت آن شامل كژدمي، سروك، سورگاه و ايالم مي  -2

 مربوط به كرتاسه بااليي است.
ورپي، كه كسترش آن بسيار كم بوده و فقط در شمال گنبد نمكي مرمز دشت به نوار باريكي وجود دارد، و مربوط تشكيالت گ -3

 به كرتاسه بااليي است.



زدگي دارد و مربوط به كرتاسه بااليي  باشد و فقط در مركز دشت قسمتي بيرون تشكيالت تاربور كه گسترش آن بسيار كم مي -4
 باشد.  دوران دوم مي

ت آسماري جهرم كه گسترش آن بسيار زياد است و در منطقه از لحاظ گسترش بعد از تشكيالت فارس قرار گرفتـه و  تشكيال -5
 باشد. ميوسن مي -سن آنها مربوط به پالئوسن

 باشد. تشكيالت رازك كه فقط در قسمت غربي دشت رخنمون شده و سن آنها اليگوميوسن مي -6
 هاي مول وچمپه قرار گرفته و سن آن ميوسن مياني است. روي بخشبخش گوري كه در زير تشكيالت ميشان و بر  -7
 تشكيالت ميشان كه بيرون زدگي آن فقط در قسمت شمال شرقي دشت بوده و مربوط به ميوسن مياني تا پاياني است. -8
تشكيالت آغاجاري كه گسترش آن نسبتاً زياد است. و در قسمت شمال شرق و شمال و شـمال غـرب و جنـوب شـرق دشـت       -9

 شود.  فراوان يافت مي
تشكيالت بختياري كه گسترش آن به اندازه آغاجاري مي باشد و در شمال شرقي و شمال، شمال غرب و جنوب غـرب دشـت    -10

 وسن مي باشد.زدگي داشته و مربوط به ميوپليوست بيرون
 باشد كه مربوط به عصر حاضر است. تراس و آبرفت، آخرين و جديدترين تشكيالت دشت مي -11

 گردد عبارتند: اصلي ترين مسيلهاي خشكي كه وارد كفه دشت ايزدخواست مي
شود و مسيل  آن مي زبر كه از شمال وارد از مسيل خشك انگبينه در غرب روستاي دوبران، مسيل خشك چاه زبر در نزديكي روستاي چاه 

گيرند و اين  شود. چون تمام اين مسيلها از تشكيالت فارس سرچشمه مي خشك گلكويه كه در نزديكي روستاي گلكويه و از جنوب وارد آن مي
 .باشد باشد و در مواقع پرباراني بده اين مسيل قابل مالحظه مي اندازي سيالب زياد مي تشكيالت داراي نفوذپذيري كم و قدرت راه

كننـد.   هاي منطقه وارد دشت شده به صـورت پخـش سـيالب عمـل مـي      و بلندي خاص، تمام مسيل  شناسي و پستي بعلت وضعيت زمين
هـاي زيرزمينـي منطقـه را     هاي دشت پخش شده و مقداري نيز در داخل خاك نفوذ كرده و آب بنابراين تمام آبهاي سطحي منطقه روي زمين

 ).1366نام، متر هم مي رسد (بي 300ر بعضي نقاط به نمايد. ضخامت آبرفت د تقويت مي
 روش كار  

گردنـد و بـه    هكتار زمين بسيار مسطح قابل كشاورزي دارد كه با استفاده از سـيالب آبيـاري مـي    40000دشت ايزدخواست داراب حدود 
  ن بستن) اقدام به انحراف سيالب رودخانهكوش اين اين منطقه با ايجاد تاءها  (روب كنند. مردم هوشمند و سخت صورت پخش سيالب عمل مي

باشـد، و آب را   هايي كه داراي يك دهانه آبگير جهت انحراف سيالب از رودخانه مي نمايند. تاء عبارت است از كانال ها مي انگبينه و ديگر مسيل
. و از ايـن طريـق مـزارع گنـدم و جـو سـيراب       بـرد  اند مي هايي پهناور در آمده هاي اطراف كه به صورت حوضچه ها به زمين از طريق اين كانال

هـاي ايجـاد شـده ممكـن      كنند. طول كانال هايي را ميدهند و از اين طريق مديريت آبخيزها را تثبيت مي نمايد و مردم منطقه تشكيل قرعه مي
دد، سيراب و آبياري نمايد. گر هكتاري را كه به صورت مشاركتي مديريت مي 300متر هم برسد. يك تاء ممكن است يك قرعه  3000است تا 

باشـند قرعـه گفتـه     قرعه به تعداد افرادي كه به صورت مشاركتي سامانه زراعت سيالبي را ايجاد و در اداره و برداشـت و درآمـدها سـهيم مـي    
 ). 3و2باشد (نگاره  نفر متغير مي 10تا  3كنند از  شود.  افرادي كه يك قرعه را به صورت مشاركتي اداره مي مي

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هاي سنتي انحراف سيالب در دشت ايزدخواست  : سازه2نگاره 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نحوه آبگيري و شمايي از روش كار در دشت ايزد خواست زرين دشت3نگاره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند. مورد بررسي قرار گرفتهدهند  سه پشته كوتاه، متوسط و بلند كه حوضچه را روي ساختمان استحصال آب (پخش سيالب) تشكيل مي
 متر دارند. سانتي 30هايي خاكي به ارتفاع  هاي آبرساني است كه پشته تاء: كانال

 متر است. سانتي 50هايي خاكي با ارتفاع  گودتك: پشته
 سانتيمتر است. 80هايي خاكي با ارتفاع  گوبند: پشته

شود. رودخانه انگبينه از دانيـال   زند، و از گاوهاي نر براي ايجاد گوبندها استفاده ميسا هاي دستي مي ها را با استفاده از ابزار ها و گودتك تاء
متر مكعب بر ثانيه بده دارد و در طول آن از دوبران و روستاهاي پايين دست از  300گيرد و بيش از  جهرم و دشت آبگرم داراب سرچشمه مي

هـا كـه ميـزان     سـازد. در بعضـي از سـال    مال منطقه را سـيراب مـي   ، و به صورت دشتنمايد ها اب را به روي مزارع منحرف مي طريق كانال تاء
هـا ، در   پيوندد، محصول از لحاظ كمي و كيفي بسيار مناسب خواهد بود. بعد از بستن تـاء  باشد و چندين سيل به وقوع مي بارندگي مناسب مي

پاشي به علـت   كنند. از شخم زدن و كود هاي مزارع اقدام مي به ايجاد حوضچه بار ديسك زدن و پاييز بعد از پاشيدن بذر گندم يا جو تنها با يك
باشـد   تومان مي 10000هكتاري  30سازد. هزينه يك قرعه  هاي وسيع را سيراب مي گردد. سيالب بارها اين حوضچه هزينه زياد خودداري مي

كردند و بذر گنـدم و جـو را در آن ريختـه و روي     به ايجاد چاهكي مي زني گندم و جو، در قديم اقدام ). براي تسريع در امر جوانه1997رهبر (
گرديد. سيالب اضـافه از از يـك    هايي شده بودند براي كاشت  استفاده مي ها و جوها كه داراي جوانه پوشاندند. در مهرماه از اين گندم آن را مي

 راهنما:
 دهانه آبگير-1
 تاء -2
 قرعه -3
 مسير جريان سيل -4
 درياچه فصلي مغيلي -5
 مرز قرعه -6
 رودخانه مغيلي -7



هاي ديگر، در پايين دست دشت بر روي هم انباشته و ايجـاد   هاي قرعه قرعه به قرعه پاييني هدايت و نهايتا پس از سيراب كردن تمام حوضچه
رود.  باشد. آب اين درياچه از طريق تبخير به هـدر مـي   هكتار مي 400تا  300نمايد كه وسعت آن در حدود  اي فصلي به نام مغيلي مي درياچه

 ).  4نگاره ( كند و پذيراي پرندگان مهاجر خواهد بود اين درياچه بوم منطقه را عوض مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : درياچه فصلي مغيلي 4نگاره 
گردد، برداشت با كمباين صورت مي پذيرد. ميزان محصول با توجه بـه ميـزان بارنـدگي و     ارديبهشت شروع مي 20برداشت گندم و جو از 

گيرنـد. سـال    هـا قـرار مـي    آفات و بيمـاري باشد كه كمتر در معرض  كيلوگرم در هكتار مي 6000تا  700هاي به وقوع پيوسته، از  تعداد سيل
خواست خبري از سياهك پنهان نبود  دراكثر مناطق داراب، محصول گندم به آفت سياهك پنهان آلوده گرديد، در حاليكه در دشت ايزد 1375

 ).5هاي نگارنده با كارشناسان كشاورزي منطقه. نگاره (مشاهدات و صحبت
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 گيري بحث و نتيجه
باشد. ساكنان مناطق خشك از ديـر بـاز بـا لمـس واقعيـت       كمبود آب مهمترين عامل محدود كننده توليدات كياهي و زراعت در ايران مي

هـا خـود را بـا    تن زدايـي دسـت يافتـه و نـه     خشكي به تجربه و با هوشمندي به روشهاي متعدد براي استحصال آب، گسترش كشاورزي و بيابان
خواسـت   هاي خستگي ناپـذير در دشـت ايـزد    هايي از اين تالش اند. زراعت سيالبي نمونه اند بلكه بر آن نيز غلبه كرده طبيعت خشكي وفق داده

هكتار زمين مسطح و مناسب براي زراعت سيالبي در دشت ايزدخواست و همچنين كيفيت خوب  40000باشد.  به علت وجود  دشت مي زرين
توان گندم و جو را با كيفيت و كميت بسيار باال توليد كرد. با توجه به بافت خـاك   پيوندد، مي و سيالب فراواني كه در منطقه به وقوع مي خاك

باشد. زراعت سيالبي در دشت ايزدخواست به عنوان دانش بـومي بـه دو    منطقه بهترين روش ممكن براي زراعت در منطقه، زراعت سيالبي مي
هـا   هاي بومي مانوس هستند و درك و نگهداري از آن شـيوه  اند زيراساس خودكفايي و عدم وابستگي باشد. يكي اينكه مردم با شيوهتو علت مي

توانـد   هاي وارداتي بيگانه بهتر است. دوم اينكه دانش بومي از منابع محلي برخاسته است، نسبت به منـابع بيرونـي كـه مـي     براي مردم از روش
هاي نوين تلفيـق   ها را ترويج و با روش ب و دسترسي به آن نامنظم باشد، وابستگي كمتري دارند. بنابراين بهتر است اين شيوههزينه ساز، كميا

 گردد. هاي زير ارائه مي كرد. براي بهتر شدن آبياري سيالبي و نتيجه بهتر پيشنهاد
 ها بر روي خطوط تراز صورت پذيرد. ها و پشته انجام كانال -1



هاي سازگار ديگر روي مرزها و عمود بر جهت بادهاي غالب منطقه و همچنين  اي اوكاليپتوس و آكاسيا و يا گونهه كاشت نهال -2
شوند. از طرفـي بـا كاشـت ايـن      گردد. اين درختان باعث كاهش فرسايش بادي و آبي در منطقه مي براي پرورش زنبور عسل پيشنهاد مي

 تر آب درياچه مغيلي گرفته خواهد شد.هاي درختي از تبخبر و به هدر رفتن بيش گونه
 گردد. انجام شخم عميق با تراكتور و كود دادن، كه ضمن برداشت محصول بيشتر، سبب نفوذپذيري بيشتر خاك مي  -3
 انبار در منطقه ايجاد آبشخور و آب -4
 تغذيه مصنوعي به روش پخش سيالب  -5
 كاران  هاي روستايي ديم ايجاد تعاوني -6
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